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בתחבושת. נתונה הפגועה כשידה לידו, נראית

 גודיק. גיורא לאמרגן הקרוב יהודי ני
א £ר,ו  המובנים. בכל אישית אותי מכיר \

 ארצה, להגיע דיטריך מארלנה עמדה כאשר
 זקוק היה הוא טובה. לו שאעשה ביקש הוא

 של מלווה שיהיה ונימוסים סבלנות עם לאדם
בנימו אני, אותי. בחר הוא בארץ. מארלנה

 אישים בידי כבר היו מאוד. מפורסם סים,
ואחרים. קאזאן איליה הבמאי כמו מפורסמים
ה במשרד קשה לחץ עלי שהיה למרות
 החלטתי מנהלו, שאני לאן, שלי כרטיסים
 את רק לא העמדתי לגודיק. ולעזור להתנדב

 את גם אלא מארלנה, של לשרותה עצמי
 הסכמתי שלי. הירוקה 1959 הפורד מכונית
 גודיק סיבות: משתי עסקי כל את לעזוב

וה פעם; לא לי שעזר שלי, טוב ידיד הוא
 מארלנה. את מעריץ שאני — השניה סיבה

 מהסרטים. אותה והיכרתי קולה את שמעתי
 כל כמו שלה מעריץ הייתי צעיר, כשהייתי
 נקרעה איך זוכר ואני בתל־אביב, הגברים

מסרסיה. לאחד בתור כשעמדתי חולצה לי
 גודיק מהמטוס. כשירדה אותה לי היכירו

 התנדב הוא מרקו, ״זהו בפניה: אותי הציג
ל כשניכנסה שלך.״ הקבוע המלווה להיות

 אתה מדוע זה? ״איך לי: אמרה מכוניתי,
 קשים, ימים לך יהיו בשבילי? זאת כל עושה

לעבוד.״ אוהבת אני לילה. ולא יום לא
 מהמטוס שירדה מהרגע איתה הייתי וכך

 ועד בבוקר שהתעוררה מהרגע שנסעה, ועד
 היו בוקר. לפנות חמש בשעה לישון שהלכה

 של שינה אחרי בשבע, קמה שהיא ימים
 בעשר, כלל בדרך בבוקר, קמה היא שעתיים.

 היתד, אחר־כך מתקלחת. היתה ראשון ודבר
 להבריק ומתחילה קפה כוסות שתי שותה

 מיוחדת ספרית למכתבים. לענות טלגרמות,
 בוקר כל אותה מסרקת תיתה לה שהבאתי

ב לטפל מתחילה מארלנה היתד, זה ואחרי
 אותן סידרה היא יום בכל שלה. תלבושות

 בוקר, לפנות בחמש חוזרת כשהייתה מחדש.
מ תלבושתיה את ידיה במו מוציאה היתר,

אותן. ומאוזררת המזוודות תוך
 )38( הצעירים אחד שאני לציין רוצה אני
 נשיב. עם ועבר נסיון הרבה להם שיש

 הארצות, ובכל הגילים מכל נשים היכרתי
 בבית, גם מארלנה את שראיתי אחרי אבל
 מוכרח אני — בבוקר קמה כשהיא גם

 כך כל שתראה אשד, ראיתי שלא להודות
פשוטים. כך כל ובאמצעים יפה
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רגליים" זי שאיו מצטערת ״איגי
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נתקל מארלנה בליווי כי נראה. שהוא | (
 היד, אחר. אמן לאף היו שלא בבעיות תי

 וישב להתחנן שבא אנשים של מיוחד סוג
 להסתכל לראותה, כדי שעות על שעות

 אנשים אלה היו היד. את לד. וללחוץ בה,
ש לי סיפרו מהם הרבה מהנאצים. שסבלו

לגר כשנכנסה המלחמה, בזמן אותה פגשו
 שהיא סיפרו הם צבאות־הברית. עם מניה

 בין מגבית עשתה היא וכסף. אוכל חילקה
 לאנשים ביניהם. הכסף את וחילקה החיילים

והס אליה ניגשתי לסרב. יכולתי לא כאלה
 יודעת ״אני אמרה: היא המצב. את לה ברתי
 ומאז אותם.״ אפגוש אני כאלה. הרבה שיש

 עם בפגישות ביום שעות כשלוש בילתה
 הם מזעזעות. היו הפגישות אלה. אנשים
עודדה והיא אותה נישקו אותה, חיבקו

אותה ואה ראשה שומר שוק הקלעים־כפי מאווווי הויטויו

 נהדר! נראים אתם בוכים! אתם ״מה אותם:
כך.״ לראותכם היא ביותר הגדולה שמחתי
 אחרי מיד אותה, לקחתי הגיעה, בו ביום

פגי איתר, קבעתי למלון. מסיבת־העתונאים,
 עם ירדה היא כשבאתי, בעשר. למחרת שה
 אמרה היא ״מרקו,״ ביד. ופתק פרחים זר
 לפי לביודהקברות ניסע ראשון ״דבר לי,

 מצבה של היתד, הכתובת הזאת.״ הכתובת
 אותה השרון, מלון בעל אשת לוי, מרים של

קברה. על פרחים לשים ורצתה הכירה
 לגמרי. ריק היה הוא לבית־ד,קברות. נסענו

 בן תימני זקן השומר, את מצאנו בקושי
 וחולצת מכנסיים עם ירדה מארלנה שבעים.

ה את איתנו לחפש התחיל והשומר ג׳ינס
 הניחה ומארלנה הקבר על התפלל הוא קבר.

 ידיו את החזיקה היא אחר־כך הפרחים. את
 איך ושאלה דקות כמה הזקן של המאובקות

רבה. תודה בעברית להגיד
 מאר־ בפני שפכה בתל־אביב לחזרה בדרך

 שירדתי ״מהרגע אמרה: היא ליבה. את לנה
 ארץ שבשום הרגשה הרגשתי המטוס, מן
 היו אותה שהפליא מה כמוה.״ הרגשתי לא

 איתה. במסיבה העתונאים ששאלו השאלות
 איפור על השאלות מסוג נדהמה פשוט היא

 שבישראל ״חשבתי אליה: שהופנו ודיאטה
 ״ אחרת. בצורה אותי מכירים

כמ וארוחות. למסיבות הזמנות קיבלה היא
 המלה את למדה היא ענתה. לא אחד לאף עט

הז כל על אומרת והיתה ,בזבוז׳ העברית
 לשבת זמן לי אין בזבוז! ״זה כזאת: מנה
 רוצה שאני האנשים בארוחות. שולחנות ליד

אלי.״ יגיעו כבר לפגוש

רג לי שאין מצטערת לא רבר אני ביקורך
 והאשה בה הפצירה מארלנה אולם ליים.״
 מפאריז בושם אולי ״תשלחי לבסוף: אמרה

נת מארלנה אשד,.״ אני שגם שאזכור כדי
 לי ״תטלגרפי ואמרה: רתובתה את לה נה

רציני.״ במצב שתהיי פעם כל
 נתן שידיד קטן גלובוס היה הנכה לשרה

בש קמיע מעין זה היה במתנה. פעם לה
משהו שרצתה פעם כל החזיקה בו בילה,
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לק היא מארלנד, של ביקורה לפני מאוד.

 ולאמבטיה. למיטה הגלובוס את איתה חה
ב הגלובוס את האשה לה נתנה בפגישה

 עליו לוזתר מוכנה שאת בטוחה ״את מתנה•
בהת לה והודתה מארלנה שאלה למעני?!״

 על לפתע מארלנה כרעה כשנפרדו, להבות.
 המשותקות ר,אשר, רגלי את נישקה ברכיה,
ארוכה. שעה ובכתה
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כה3 דעתוגאי מצית

ה דבר 5*■ לנ ר א מ  ביותר בו התעניינה ש
 את בבתי־הספר מלמדים בארץ אם היה, ) |

 האחרונה. במלחמה ליהודים שקרה מה כל
 בית־ספר בכל ללמד שמוכרחים דברים ״אלה

קל, דבר זה שלהרוג ללמד צריך בעולם.

 נשבר. הגפרור גפרור, מצית שהוא פעם
 אלה מזהב. מיוחדים מציתים שני לה היו
 עמם מעצורים, בהם שאין גז מציתי שני
 מצית הוציאה דיא הבמה. על מופיעה היא
במתנה. לבשן אותו ונתנה אחד

מקו מיני בכל לבקר מאוד רצתה מארלנה
 כאן הקצר שהותה זמן אולם בארץ, מות

 בהם היחידים המקרים זאת. לה איפשר לא
הופעו אחרי היו קצר, חברתי לבילוי יצאה
 הצגה כל אחרי לכבודה ערך גודיק תיה.
 זאת מצומצמת. בחברה חגיגית סעודה מעין
 חמה ארוחה אכלה שהיא היחידה הפעם היתד,
סנדביצןים. רק אכלה היום שעות בשאר

 ?מרתף אותה לקחתי בחיפה, כשהיינו
ש ברגע וינאי. שניצל הזמינה היא בלפור.
 כנשוכת־נחש. ממקומה קפצה לאכול, החלה

 ״אני שאלה, הזה?״ השניצל את הכין ״מי
ש סיפרה היא הטבח!״ את לראות מוכרחה

 שהיא הראשון האמיתי הוינאי השניצל זה
 מוכרחה והיא שנים, הרבה אחרי אוכלת
למט אותה הכניסו אותו. הכין מי לראות

 מארלנר, הטבחית. בפני אותה והציגו בח
הארוחה. באמצע דקות כעשר עמה שוחחה
ב לאכול נכנסנו בתל־אביב, הופעה אחרי
 בלילה אחת היתד, השעה גונדולה. מסעדת
 מבוגרת אשד, המרפסת על עמדה וממול
 נשמע: לא שכמעט י־ועד בקול ולחשה

ב עדיין היתד, מארלנה מארלנה!״ ״מארלנה!
 לה נופפה ורק שלה, הבכורה הופעת להט
 שוב הלכנו הפרידה הצגת אחרי אולם ביד.

ה על האשד, עמדה ושוב מסעדה. לאותה
זינקה הפעם ״מארלנה!״ ומילמלה: מרפסת

או שהביאה מהמכונית, מגיחה דיטריך מארלנההמלאך
 לפגישות גם אלא והופעות, לחזרות רק לא תה

האנושית. גדולתה בכל התגלתה אלה. בפגישות קטנים. אנשים עם
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בביתה. ביקרתה מארלנה רבות. שנים לאחר הראשונה בפעם רגליה

מבו אשד, היתד, אליה שהגיעו מאלה אחת
מ עולה היא שרד, שפובל. שרר, בשם גרת

ביל ארצה. שנד, 20 לפני שהגיעה רוסיה,
מרו היא ומאז בשיתוק־ילדים נפגעה דותה
 אביה עם גרה היא לכיסא־גלגלים. תקת

מ ומתפרנסת בתל־אביב, בן־יהודה ברחוב
 אמנים. של לחזרות פסנתר עם חדר השכרת
 כשהיא לה עוזרים טובים ואנשים חברים
 שולח גודיק לרחוב. עגלתה עם לרדת רוצה

להצגות. הזמנות תמיד לה
וכ לחיילים. המיוחדת להצגה באה היא

בגר ג׳וני השיר את שרה מארלנה אשר
 שנעמדה עד התלהבה, כך כל היא מנית,

 בפעם התרגשות, מרוב רגליה על פתאום
 כמה אחרי שנים. עשרות אחרי הראשונה

אותה. הרימו והאנשים נפלה היא שניות
 לה הודתה בו למארלנה, מכתב כתבה היא

 עד התרגשה, כך כל מארלנה הופעתה. על
 והיתד, באה היא בביתה. לבקרה שהחליטה

 מכרות היו כאילו שוחחו הן כשעה. אצלה
 תמונתה, את לה נתנה ומארלנה וותיקות

 באהבה, אחותי. את מכבר ״זה כתבה: עליה
ב רוצה היא מה שאלה מארלנה מארלנה.״

״אחרי דבר. רצתה לא האשה אולם מתנה.

 לא אבל רובה. ביד לת אפשר אחד לכל
ללמד.״ שצריך דבר זה להרוג

 להזהירה ניסיתי הראשונה הופעתה לפני
 מודה ולא ובררני, מיוחם אצלנו שהקהל
 כך, ״אם סוערות. כפיים במחיאות לאמנים

 בקיר־ הייתי אמרה. היא אותם!״ אשנה אני
 הקהל הבכורה. בהצגת מאחורי־הקלעים בתה

 פעם. כעשרים הבמה אל והוציאה לה הריע
 ואמרה: במקלה לי טפחה היא כשיצאה,

רואה?!״ ״אתה
 בעלת אנושית, כאשה לי התגלתה מארלנה

 פעם, הצגה. אצלה היתד, לא זאת חם. לב
 אליה ניגשה במלון, עתונאי עם כשישבה

 עולה במלון, העובדת ויפה צעירה בחורה
 היא ביטצטיין. נדיר, בשם מבלגיה, חדשה
 ולנסוע משחק ללמוד רוצה שהיא לה סיפרה

 עזרתה את מבקשת והיא באמריקה, להשתלם
 לבקש ורצה נדהם העתונאי מארלנה. של

 הזמינה מארלנד, אבל הבחורה. בשם סליחה
 ונתנה בגורלה, התעניינה קפה, לכוס אותה

 שיעזרו האמריקאית, לשגרירות מכתב לה
נסיעתה. בסידורי לה

 היא בשן, רפאל העתונאי עם כשישבה
בכל וכי האחת בידו נכה שהוא הבחינה

 לעלות והתחילה הרחוב את חצתה מארלנה,
 האשה את ראיתי אחריה. רצתי במדרגות.

ו פרועה נראתה היא הדלת. את שפתחה
מ קמר, הרגע רק כאילו בחלוק, לבושה
 ״מאר־ מבכי: חנוק בקול צעקה היא מיטתה.

 להגיד רק רציתי שתבואי. ידעתי לא לנה,
 אותה, נישקה מארלנה אולם שלום.״ לך

אלינו. ולהצטרף להתלבש עליה פקדה
 ״איפה לפתע: נזכרה היא ארוחה באותה

 לאשה היתד, הכוונה שלי?״ הפיוטית הנשמה
 למלון. שלה שירים ספר לה ששלחה אחת

 לה ואמרה להצגה אותה הזמינה מארלנה
 נדחפה הקהל בלחץ אולם בסופה. לחכות
 ציוותה מארלנה למארלנה. הגיעה ולא האשד,

 החל בלילה, שתיים בשעה ואז, להביאה.
 לבסוף האשה. את ולחפש לטלפן, גודיק
 מארלנה להביאה. מונית ושלח אותה מצא

ב אמרה היא מאוד. ממנו מבסוטית היתד,
 בעלי אמרגנים הרבה יאתר, שלא פומבי
כמוהו. העזה

 צילה הייתי בו השבוע על שלי הפיצוי
 תמונתה את לי כשנתנה היה מארלנה של

 הרבה ישן שלא ״למרקו, עליה: וכתבה
מארלנה.״ הכל. על תודה בגללי. לילות
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